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األمير هنأ رئيس أوزبكستان بإعادة انتخابه
ورئيس النمسا بالعيد الوطني

إيطاليا تعفي الكويتيني املطّعمني
 من شرط العزل االحترازي

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت 
ميرضاييف رئيس جمهورية أوزبكستان 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا جلمهورية 
أوزبكستان لفترة رئاسية جديدة، متمنيا 
ســموه له كل التوفيق والســداد وموفور 
الصحة والعافيــة وللعالقات الطيبة بني 
البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت 
ميرضاييف رئيس جمهورية أوزبكستان 
الصديقة ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا جلمهورية 
أوزبكستان لفترة رئاسية جديدة، متمنيا 

سموه له كل التوفيق والسداد.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة. 
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس 
د.ألكسندر فان دير بيلني رئيس جمهورية 
النمسا االحتادية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية النمسا وشعبها الصديق املزيد 

من التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ألكسندر 
فان ديــر بيلني رئيس جمهورية النمســا 
االحتادية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

رومــا - (كونــا): أعلنــت إيطاليــا إعفاء 
املســافرين املطعمني القادمني من الكويت من 
شــرط العــزل االحترازي املفــروض في إطار 
إجــراءات مواجهة تفشــي ڤيــروس (كورونا 

املستجد - كوفيد ١٩).
وقالت وزارة الصحــة اإليطالية مبوقعها 
اإللكترونــي إنه مت إدراج املطعمــني القادمني 
مــن الكويت ضمن (القائمــة دال) التي تضم 
الدول املعفاة من شرط العزل الصحي (الذاتي) 

االحترازي.
وكشفت الوزارة في هذا اإلطار عن (القائمة 
دال) للــدول واملناطق «ذات املخاطر الوبائية 
املنخفضــة» والتي تضم إلــى جانب الكويت 
كال من السعودية والبحرين واإلمارات وقطر 
واألردن وبريطانيا واستراليا والواليات املتحدة 

وكندا باإلضافة إلى اليابان التي تخصها بقواعد 
إضافية.

وذكرت أن السلطات اإليطالية تقبل شهادات 
التطعيم الصاحلة الصادرة عن هيئة الصحة 
الوطنية مــن بلد املغــادرة وأن يكون اللقاح 
مجازا من وكالة األدوية األوروبية وهي لقاحات 
(فايزر - بيونيتك) و(موديرنا) و(أسترازينيكا) 
و(جونسون آند جونسون). وتفرض اللوائح 
اخلاصة بـ (القائمة دال) لدخول إيطاليا دون 
االلتزام بعزل الذاتي ملدة ٥ أيام على «أي شخص 
أقام أو عبر بإحدى الدول املدرجة في القائمة 
خالل ١٤ يوما قبل دخول إيطاليا» باإلضافة إلى 
ملء منوذج حتديد إقامة الراكب وإجراء مسحة 
سلبية خالل ٧٢ ساعة قبل دخول إيطاليا مع 
إظهار شهادة التطعيم الرقمية أو ما يعادلها.

بن ناجي: انتخابات رئاسة أزوبكستان متت وفق 
املعايير الدميوقراطية والنزاهة والشفافية

أشاد رئيس احملكمة الدستورية املستشار 
محمد بن ناجي باالنتخابات الرئاسية في 
جمهورية ازوبكستان التي اجريت مؤخرا 
ومتت وفقا للمعايير الدميوقراطية والنزاهة 

والشفافية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي للمستشار بن 
ناجي مع «كونا» من العاصمة االوزبكستانية 
طشقند عقب مشاركته بصفة مراقب دولي 
فــي االنتخابات التي عقدت في الفترة من 
٢٢ الى ٢٦ من الشهر اجلاري وأسفرت عن 
إعادة انتخاب الرئيس شوكت ميرضيايف 
لوالية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.
وقال املستشــار بــن ناجي إنــه تلقى 
دعوة من سفارة اوزبكستان لدى الكويت 
للمشــاركة في عملية انتخابات الرئاســة 
بصفة مراقب دولي، الفتا الى ان ذلك يأتي 
تقديرا لدور احملكمة الدستورية الكويتية 

الرائد وخبرتها املميزة.
وأضاف أن املســؤولني في اوزبكستان 
على اميان تــام بالتجربــة الدميوقراطية 

الكويتيــة وبنزاهة وشــفافية انتخاباتها 
البرملانية في البالد والتي جترى دائما وفقا 
للمعايير الدميوقراطية والنزاهة الدولية.

وأفاد بأنه اطلع عن قرب على عمل عدد 
من اللجان االنتخابية في مدن اوزبكستان، 
مشيدا بتنظيم هذه اللجان املميز في مراكز 
االقتراع والتي اتسمت بالشفافية والنزاهة.

وأشــار بن ناجي الى انه التقى رئيس 
احملكمة الدســتورية االوزبكستانية على 
هامش الزيارة ومت بحث التعاون القضائي 
بني البلديــن الصديقني لتبــادل اخلبرات 

والتجارب القضائية والقانونية.
وذكــر انــه مت توجيــه دعوة رســمية 
لرئيس احملكمة الدستورية االوزبكستانية 
لزيارة البالد واالطالع على جتربة احملكمة 
الدستورية الكويتية الرائدة والتي أنشئت 
في عــام ١٩٧٣. وثمن الدور الذي يقوم به 
ســفيرنا لدى اوزبكســتان أحمد اجليران 
وأعضــاء البعثة وحرصهم على تســهيل 

كافة االجراءات ومتابعة الزيارة.

أكد أن املسؤولني على إميان تام بالتجربة الدميوقراطية الكويتية

املستشار محمد بن ناجي خالل جولته مبراكز االقتراع في انتخابات الرئاسة جلمهورية أوزبكستان

ولي العهد: نتائج قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر ستعزز 
االعتماد على الطاقة النظيفة والتصدي للتحديات البيئية

عاد إلى أرض الوطن أمس 
األول سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد والوفد الرسمي 
املرافــق، وذلك بعد حضوره 
قمة مبادرة الشــرق األوسط 
األخضر فــي مدينة الرياض 
باململكة العربية الســعودية 
الشقيقة. وكان في استقبال 
سموه على أرض املطار رئيس 
مجلس األمة مــرزوق الغامن 
وسمو الشــيخ ناصر احملمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد وكبار 

املسؤولني بالدولة.
وقد رافق سموه وفد رسمي 
ضم كال من وزير النفط ووزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
ووزيــر اخلارجيــة ووزيــر 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وعــدد مــن كبار املســؤولني 

بديوان سمو ولي العهد.
وبعث ســمو ولــي العهد 

الــوزراء وزيــر الدفــاع فــي 
اململكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة، أعرب فيها سموه 
عن خالص شــكره وتقديره 
على ما حظي به سموه والوفد 

األخضر مبدينة الرياض في 
اململكــة العربية الســعودية 

الشقيقة.
وأشاد سموه مبا اتسمت 
بــه هــذه القمــة الهامــة من 
تنظيم متقن وإدارة متميزة 
وما سينتج عنها من مساهمة 
في تعزيز االعتماد على الطاقة 
النظيفــة والصحــة العامــة 
والتصدي للتحديات البيئية.

ســائال ســموه املولى عز 
وجل أن يدمي على أخيه صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
موفور الصحة ودوام العافية 
وأن يحقــق للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة وشعبها 
الكرمي كل التقدم والنماء في 
ظل القيــادة احلكيمة ألخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.

املرافــق مــن كــرم الضيافة 
وحفــاوة االســتقبال خــالل 
الرســمية ومشاركة  الزيارة 
سموه، حفظه اهللا، في القمة 
األولى ملبادرة الشرق األوسط 

سموه بعث ببرقية شكر إلى ولي العهد السعودي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لدى عودته وفي استقباله مرزوق الغامن وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد

الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
شكر إلى أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهــد نائــب رئيس مجلس 

روبرت مالي: إيران استأنفت أنشطتها النووية بطرق تثير القلق

الكويت: ندعم مبدأ متكني الشعوب من حقها في تقرير مصيرها

أسامة دياب

استعرض املبعوث األميركي 
اخلاص لشؤون إيران روبرت 
مالي أبرز اجلهود التي تبذلها 
بــالده إلنقاذ االتفــاق النووي 
مع إيران وإمكانية إحياء خطة 
العمل الشاملة املشتركة والتي 

باتت في مرحلة حرجة.
وتابع في إيجــاز صحافي 
مع عــدد مــن ممثلي وســائل 
اإلعــالم احملليــة واإلقليميــة 
شــاركت «األنبــاء» فيــه: لقد 
أجرينا ٦ جوالت من احملادثات 
والوضع على حالــه منذ عدة 
أشــهر، واألســباب الرســمية 
التــي تقدمهــا إيــران ضعيفة 
جدا، السيما انهم ال يجلسون 
إلى طاولة املفاوضات، وليسوا 
مســتعدين ملناقشــة كيفيــة 
استئناف االمتثال املتبادل خلطة 
العمل الشــاملة املشتركة، كما 

نيويورك - (كونا): أكدت 
الكويــت دعمهــا مبــدأ متكني 
الشــعوب من حقها في تقرير 
مصيرها، مشيرة إلى أنه يعتبر 
أحد أهم املبادئ املنصوص عليها 

في ميثاق األمم املتحدة.
جاء ذلك خالل بيان الكويت 
الذي ألقاه نائب مندوبنا الدائم 
الوزيــر  لــدى األمم املتحــدة 
املفوض بدر املنيخ أمام اللجنة 
الرابعة للجمعية العامة لألمم 

املتحدة.
وقال املنيخ انه على الرغم 
من أن دولة فلســطني ليســت 
ضمــن األقاليم غيــر املتمتعة 
باحلكم الذاتي التي تنظر اللجنة 
فــي أوضاعهــا إال «اننــا نؤكد 
ضرورة إنهاء االحتالل الكامل 

بالده وتســرع مــن حتركاتها 
الديبلوماســية للتشــاور مع 
احللفاء والشركاء وغيرهم من 
األطراف في مختلف أنحاء العالم 
وحتدد كيفية التعامل مع املوقف 
الــذي تتبناه إيــران. وأضاف: 
قمنا مؤخرا بزيارة إلى موسكو 
ومنطقة اخلليج لبحث املسألة 
مــع كل دول مجلــس التعاون 
اخلليجي، ثم سافرنا إلى باريس 
لالجتماع باملديرين السياسيني 
للدول األوروبية الرئيسية الـ 
٣ الذين يشاركون في محادثات 
ڤيينا، وذلك لتحقيق ٣ أهداف 

هي:
أوال، االســتماع إلى آرائهم 
بشأن الوضع الراهن وتقييمهم 

له.
ثانيــا، مشــاركة تقييمنــا 
للسياق احلالي والوضع الذي 

جند أنفسنا فيه.
ثالثا، مناقشــة مــا ينبغي 

وأشــار إلى انه رغم الدور 
الهــام واحليــوي والالغنــى 
عنــه الــذي تقــوم بــه وكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني (أونروا) 
والذي تتجــاوز أبعاده حدود 
النبيل لتصل  الدور اإلنساني 
الى استتباب األمن واالستقرار 
وتعزيــز الســالم باملنطقة إال 
أن الوكالة ولألســف تتعرض 
لهجــوم سياســي يســتهدف 
واليتها ويشــكك بنزاهتها في 
سبيل تقويض حقوق الالجئني 
الفلســطينيني. وأكد املنيخ ان 
ذلك األمر يتطلب حمايتها من أي 
اعتبارات سياسية وتوفير الدعم 
املالي املســتدام لها لالضطالع 

بواليتها على أكمل وجه.

بطرق تثير أسئلة خطيرة جدا 
بشــأن نواياها. كما أعتقد أننا 
نتشارك نفاد الصبر إضافة إلى 
الرغبة املشتركة لكل من حتدثنا 
إليهم في العمل معا للتنسيق 
عــن كثــب ملعاجلــة البرنامج 
النووي اإليراني وأنشطة إيران 

اإلقليمية.
وردا على سؤال حول مدى 
اســتعداد احللفاء اخلليجيني، 
لدعم إعادة إحياء خطة العمل 
الشــاملة املشــتركة بدون أي 
ضمانــات ذات صلــة باألمــن 
وأنشــطة إيران فــي املنطقة، 
قال: أعتقد هذا املوضوع محل 
نقــاش كبير منذ أشــهر عدة، 
ولقد أجرينا مشاورات منتظمة 
بشــفافية كاملــة مــع الــدول 
األعضاء فــي مجلس التعاون 
اخلليجي. ولطاملا أوضحنا - 
وأعتقد أنهم يفهمون ذلك بشكل 

كامل.

مليون دوالر لإلسهام في متويل 
برنامج الوكالة الصحي.

وأشار الى توقيع الطرفني 
على اتفاقية منحة أخرى بقيمة 
٢٠ مليون دوالر لدعم املوازنة 
العامــة للوكالــة  البرامجيــة 
للسنوات ٢٠٢١ و٢٠٢٢، مؤكدا 
أن هذا الدعم املالي سيســاعد 
الوكالة على االستمرار في توفير 
اخلدمات اإلنســانية احليوية 

لالجئني الفلسطينيني.
وأعــرب املنيخ عــن تطلع 
الكويت الى عقد املؤمتر اخلاص 
بدعم الوكالة برئاسة مشتركة 
للمملكة األردنية ومملكة السويد 
بشهر نوفمبر املقبل في مدينة 
بروكسل، داعيا الدول املانحة 

إلى املشاركة فيه وبفاعلية.

القيام به في املستقبل.
وأعرب عــن اعتقــاده بأن 
املقبلــة  األســابيع واألشــهر 
ستشهد املزيد من الديبلوماسية 
املكثفــة حول هذه األهداف في 
األيام واألسابيع املقبلة. وأضاف 
انه خالل املباحثات التي أجريت 
مؤخرا شــاركنا املسؤولني في 
أوروبــا أو دول املنطقــة قلقا 
عميقا ومتزايدا بشــأن وتيرة 
اإليرانــي  النــووي  التقــدم 
واجتاهه، السيما في الوقت الذي 
أوضحت فيه الواليات املتحدة 
استعدادها للعودة إلى االمتثال 
خلطة العمل الشاملة املشتركة 
واتخاذ كل اخلطوات الالزمة.

فليــس ذلــك موضــع قلق 
وحدهــا  املتحــدة  الواليــات 
وليــس مجرد قلق من الغرب، 
بــل هو قلــق إقليمــي إلى حد 
كبيــر، وأود أن أقول إن إيران 
قد استأنفت أنشطتها النووية 

وأعــرب عن تقدير الكويت 
جلميع الدول املانحة ملساندتها 
ولوقوفها مع الوكالة في أشــد 
الظروف وتناشدهم باالستمرار 
في دعمها لتجاوز تبعات جائحة 
(كورونا املستجد - كوفيد ١٩) 
واألوضاع املعيشــية الصعبة 
التــي متر بهــا ٤ مــن مناطق 
عملياتها من أصل خمس مجددا 
التقديــر للــدول املســتضيفة 

لالجئني الفلسطينيني.
وأكد ان الكويت مستمرة في 
دعمها الثابت للوكالة، مشيرا 
إلــى أن الصنــدوق الكويتــي 
للتنميــة االقتصادية العربية 
أبرم األســبوع املاضي اتفاقية 
مع (أونروا) يقــدم الصندوق 
مبقتضاها منحــة مقدارها ١٫٥ 

املبعوث األميركي اخلاص لشؤون إيران خالل إيجاز صحافي مع عدد من ممثلي وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية

نتطلع إلى عقد املؤمتر اخلاص بدعم األونروا برئاسة مشتركة لألردني والسويد نوفمبر املقبل في بروكسل

روبرت مالي

بدر املنيخ

يتخذون خطوات لتوسيع نطاق 
برنامجهــم النووي ويضعون 
عقبــات إضافية أمــام الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية، وكل 
هــذه اخلطوات تتعارض أو ال 
تتســق مع رغبتهــم املزعومة 
في العــودة إلى خطــة العمل 
الشاملة املشتركة. وأشار إلى 
أنــه مــن الطبيعــي أن تكثف 

لألراضي الفلسطينية وأهمية 
الفلسطيني  الشــعب  حصول 
السياســية  لكامــل حقوقــه 
املشروعة مبا في ذلك حقه في 

تقرير املصير».

«مراكز مكافحة األمراض األميركية» تخفض 
تصنيف الكويت الوبائي إلى املستوى األول

عبدالكرمي العبداهللا

واشــنطن - (كونــا): 
خفضــت مراكــز مكافحة 
األمــراض والوقايــة منها 
األميركية (سي.دي.سي) 
التصنيف الوبائي لڤيروس 
كورونــا فــي الكويت الى 

املستوى ١ «منخفض».
وطلبت «سي.دي.سي» 
في توصيات السفر اخلاصة 
بالڤيروس من املسافرين 
الــى الكويــت التأكــد من 

تطعيماتهــم بالكامــل قبــل الســفر واتباع 
التوصيات أو املتطلبات في الكويت.

ويتضمن تقييم املراكز األميركية ملكافحة 
األمراض والوقاية منها ٤ مستويات، ويشكل 
املســتوى الرابع أعلى خطورة بينما يشكل 

املستوى األول خطورة أقل.
مــن جانب آخــر، قامت حملــة التطعيم 
امليدانية الشاملة باستهداف سوق املباركية 
لعمل مسح شامل بالتطعيم للعاملني ورواد 
السوق الذين لم يتلقوا التطعيم لتعذر ذلك 
عليهم. وهذه اخلطوة لزيادة وتيرة التطعيم 

في البالد واحلرص على تطعيم من لم يتلقوا 
اللقاح تزامنا مع العودة للحياة الطبيعية.

وكانت حملة التطعيم امليدانية الشاملة 
قد انتهت من ٩ مناطق والتي شــهدت إقباال 
كبيرا من الذين تعذر حصولهم على اللقاح 
أو الذين لم يستطيعوا التسجيل ألي سبب، 
وهي مناطق «بنيد القار - حولي - املهبولة 
- الساملية - جليل الشيوخ - الصليبية - 
شرق - الفروانية»، فضال عن تطعيم العمالة 
املنزلية القادمني عبر منصة بالسالمة وسوق 

اجلمعة وسوق املباركية.

مسح شامل بالتطعيم لـ «سوق املباركية»

تطعيم أحد العمال «بيت الزكاة» قدم مساعدات إلى أكثر من ٦٣٠٠٠ الجئ مالي
مكتــب  نظــم  (كونــا): 
لــألمم  الســامية  املفوضيــة 
املتحــدة لشــؤون الالجئــني 
فــي الكويت زيــارة ميدانية 
افتراضيــة ملخيــم الالجئني 
املاليني في (مبيرا) مبوريتانيا 
لالطــالع على أثر املشــروع 
املمول من بيت الزكاة والذي 
ساهمت مبادراته في دعم أكثر 
مــن ٦٣٠٠٠ الجئ مالي خالل 

املناســبني. وأعــرب العازمي 
عن فخر واعتزاز بيت الزكاة 
بإســهاماته فــي دعــم جهود 
املفوضيــة فــي موريتانيــا 
حلمايــة الالجئــني املاليني إذ 
وصلت املســاعدات الكويتية 
في العام املاضي إلى أكثر من 
٦٣٠٠٠ الجــئ مالي في مخيم 

مبيرا.
من جانبها، أشادت ممثلة 

املاليني أجبــروا على البحث 
عــن مــالذ فــي دول مجاورة 
مثل بوركينا فاسو والنيجر 
وموريتانيا، مبينة ان شراكة 
املفوضيــة مــع بيــت الزكاة 
الكويتي من شــأنها توسيع 
رقعة االســتجابة اإلنسانية 
إلغاثة آالف الالجئني والنازحني 
واإلســهام في بناء مســتقبل 

أفضل لهم.

املفوضية السامية لدى الكويت 
نســرين ربيعــان فــي كلمة 
مماثلة بالشــراكة اإلنسانية 
مع بيت الزكاة، مبينة ان هذه 
امليدانية االفتراضية  الزيارة 
تســلط الضوء على أوضاع 
املاليني والتحديات  الالجئني 
التــي يواجهونها في حياتهم 

اليومية.
وقالت ان هؤالء الالجئني 

العام املاضي. وقال مدير عام 
بيت الــزكاة باإلنابة د.ماجد 
العازمــي فــي كلمــة ألقاهــا 
بهذه املناســبة عن دور بيت 
الــزكاة اخليري واإلنســاني 
مــع املفوضيــة إن الالجئــني 
املاليني يعتمدون بشكل شبه 
كامل على املساعدات الدولية 
للبقاء على قيد احلياة إذ يفتقر 
الكثير منهم إلى الغذاء واملأوى 

املكراد: تقدمي أفضل اخلطط 
حلماية األرواح واملمتلكات

شارك رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق 
خالد املكراد في االجتماع الدوري الـ ٥٤ 
للمجلــس التنفيــذي للمنظمــة الدولية 
للحماية املدنية والدفاع املدني واالحتفال 
مبــرور ٩٠ عاما على إنشــاء املنظمة في 

جنيڤ.
وأشاد الفريق املكراد بجهود وتعاون 
الــدول األعضاء التي تســعى إلى تقدمي 
أفضل اخلطط في سبيل حماية األرواح 
واملمتلكات والبيئة وتقدمي الدعم فيما بني 

الدول في وقت األزمات والكوارث بأنواعها.
وعلى هامش االجتماع التقى الفريق 
املكراد بالســفير جمــال الغنيم مندوبنا 
الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
األخرى في جنيڤ وشكره على تسهيل 

املهمة واإلجراءات لهم أثناء االجتماع.
رافق الفريــق املكراد ضابط االتصال 
الدولــي للكويــت لدى املنظمــة الدولية 
للحمايــة املدنية والدفــاع املدني الرائد 

الفريق خالد املكراد مع السفير جمال الغنيممحمد قاسم.


